VI SEMINARI INTERNACIONAL
Comunicació, Desenvolupament
i Drets Humans:
Cap a la promoció de societats
igualitàries i interculturals

10 i 11 d’abril de 2019
Sala de Juntes
Facultat de Ciències
de la Comunicació
UAB

11 D’ABRIL
10h30 - El paper de la Universitat en els processos de canvi
Santiago Tejedor, director del Departament de Periodisme i Ciències de la
Comunicació
Teresa Velázquez, presidenta de l’Observatori Mediterrani de la
Comunicació (OMEC)
Jordi Prat, director de la Fundació Autònoma Solidària (FAS)

10h45 - #UABRefugi: la Universitat en la defensa dels drets de les
persones migrants i refugiades
Laura Riba, Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global, Fundació
L’ONU ha proclamat el 2019 Any Internacional de la Moderació, en un nou esforç Autònoma Solidària (FAS)

Entrada lliure fins a completar aforament

per promoure el diàleg, la tolerància, la comprensió i la cooperació en la societat
actual. En aquest context, l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) 11h - Taula rodona: Discursos de l’odi als mitjans
ha organitzat aquest seminari per analitzar els discursos de l’odi i el paper dels Radicalització de la intolerància, discurs i delictes d’odi
mitjans de comunicació i, al mateix temps, donar a conèixer iniciatives de diferents Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància a Espanya
organitzacions per contribuir al canvi social.

Islamofòbia als mitjans: una realitat incontestable

Aquest seminari forma part, juntament amb altres activitats, del projecte d’Educació Lurdes Vidal, coordinadora de l’Observatori de la Islamofòbia als mitjans i
per al Desenvolupament ‘La Comunicació com a eina per a la cohesió social contra Directora de l’Àrea de Món Àrab de l’IEMed
el racisme i la intolerància’ el qual compta amb el suport del Fons de Solidaritat de
L’Observatori PROXI: una expriència d’aproximació i resposta al fenomen
la Universitat Autònoma de Barcelona.

del discurs d’odi a internet
Ana García Juanatey, cofundadora de l’Observatori PROXI contra la
Xenofòbia i la Intolerància en Mitjans Digitals i investigadora postdoctoral de
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals

10 D’ABRIL
11h - La comunicació com a eina de
canvi: l’experiència de la prevenció
amb menors
Francisco Martín Villodres,
periodista, Centre Social Darna

13h - ¿El crepuscle de l’Homo
sapiens? Reflexions sobre civilització
i tecnologies monstruoses
Adriano Messias, professor i
investigador, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo / FAPESP

Col·laboren:

Organitzen:
Amb el suport del Fons
de Solidaritat de la
Universitat Autònoma de
Barcelona

Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació

12h15 - Pausa
12h30 - Taula rodona: Comunicació per al canvi social i els Drets Humans
Comunicació participativa per combatre el desplaçament de grups
migrants de la ciutat de Londres: el cas de Latin Elephant
Patria Román-Velázquez, investigadora de Comunicació Urbana a
Loughborough University i fundadora i directora de Latin Elephant
Fact-checking contra notícies falses
Yuly Jara, responsable del projecte Maldita Migración, Maldita.es
Maras no és una Sèrie: posar (literalment) el focus sobre la realitat de les
persones que fugen de l’Amèrica Central
Pascale Coissard, coordinadora d’incidències i projectes, Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat (CCAR)

PONENTS
Pascale Coissard
Màster Europeu d’Especialització Professional “Mediació intermediterrània:
inversió econòmica i integració intercultural (M.I.M.) per la UAB, la Universitat
Ca’Foscari de Venècia i la Universitat Paul-Valéry de Montpeller. És
Coordinadora d’incidències i projectes a la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat (CCAR).

Ana García Juanatey
Doctora en Dret Internacional per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en
Relacions Internacionals de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
Investigadora postdoctoral de l’IBEI i Cofundadora de l’Observatori PROXI
contra la Xenofòbia i la intolerància en Mitjans Digitals, el qual fa seguiment
i analitza el discurs d’odi contra la població migrant i la població gitana a les
notícies i en els comentaris dels tres mitjans digitals més llegits d’Espanya:
ElPais.com, ElMundo.es i 20minutos.es.

Esteban Ibarra
President del Movimiento contra la Intolerancia i Secretari General del
Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación d’Espanya. Ha dirigit
durant més de 25 anys programes de sensibilització contra la intolerància.
Tertulià en diferents ràdios i autor de materials didàctics, quaderns d’anàlisi i
llibres com “La España Racista” o “La Europa Siniestra”.

Yuly Jara
Màster en periodisme d’investigació, dades i visualització per la Universidad
Rey Juan Carlos i llicenciada en periodisme per la Universidad Complutense
de Madrid. És periodista de dades a Maldita.es i responsable del projecte
Maldita Migración el qual treballa per desmentir les fake news relacionades
amb la migració.

Francisco Martin Villodres
Periodista i productor Audiovisual. Membre fundador de la Comissió
Periodisme Solidari del Col•legi de Periodistes de Catalunya. Secretari del
Centre Social Darna el qual treballa per a la prevenció del radicalisme violent
des d’una òptica social, portant a terme diferents projectes educatius en el
barri del Raval de Barcelona.

Adriano Messias
Doctor en Comunicació i Semiòtica especialitzat en cine. Investigador
Postdoctoral en Tecnologies de la intel•ligència i Disseny Digital (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo / FAPESP) i autor de més de 80 llibres
acadèmics i de ficció.

Jordi Prat
Màster en Antropologia aplicada al benestar social i Polítiques i estratègies de
cooperació al desenvolupament i llicenciat en Història. Ha sigut responsable
de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament durant més de sis anys i des del
2012 és el Director de la fundació Autònoma Solidària (FAS).

Laura Riba
Màster en estudis sobre Desenvolupament Hegoa a la Universidad del País
Vasco i llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB. Ha participat
en diferents projectes d’educació no formal i en diverses ONG com
Wassu Gambia Kafo o La Creu Roja. Des del 2016 és membre de l’equip
de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i actualment treballa a l’Àrea de
Cooperació i Educació per la Justícia Global.

Patria Román-Velázquez
Doctora en Ciències Socials per la University of Leicester i Màster en
Comunicació i Mitjans per la Universidad de Puerto Rico. És investigadora de
Comunicació Urbana a la Loughborough University de Londres. És Fundadora
i Directora de Latin Elephant, una organització benèfica que promou vies
alternatives per involucrar i incorporar a grups ètnics i de migrants en els
processos de canvi de Londres.

Teresa Velázquez
Catedràtica de Periodisme a la UAB, Co-directora del Laboratori de
Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)
i Presidenta de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC). És
Directora acadèmica a la UAB del Màster Oficial Erasmus Mundus en Mediació
Intermediterrània: Cap a la Inversió i la Integració.

Lurdes Vidal
Directora de l’Àrea de Món Àrab de l’Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed) i Coordinadora de l’Observatori de la Islamofòbia en els mitjans.
És redactora en cap de la revista afkar/ideas i Professora de l’assignatura
de Política Àrab en el Master sobre Món Àrab i Islàmic de la Universitat de
Barcelona.

